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एकदा एक खऩू हुळाय भुरगा एका गालात याहत होता.  
ततथ ंजलऱच अजून एक गाल होतं, जे त्मानं कधी 
फतघतरं नव्हतं. जेव्हा तो थोडा भोठा झारा आणण त्मारा 
एकट्मानं जाण्माची ऩयलानगी मभऱारी तेव्हा त्माने  ते 
गाल जाऊन फघण्माचा वलचाय केरा. 



 भग ददलस त्माने आईकड ेततथ ंजाण्माची ऩयलानगी भागगतरी. 
आई म्हणारी, “जा,ऩण यस्तत्मा ओरांडतांना दोन्ही फाजूरा रऺऩूलवकं 
फघ. भुराने आईची गोष्ट रऺऩूलवक ऐकरी आणण तो रगेच 
तनघारा. जेव्हा तो यस्तत्मालय ऩोहचरा,तेव्हा त्माने दोन्ही फाजुरा 
फतघतरं आणण ततथ ंकोणीच नव्हतं. म्हणून तो सुयक्षऺतऩणे यस्तता 
ओरांडू ळकरा. भग तो दसुऱ्मा गालारा जाणाऱ्मा यस्तत्माने ऩुढे गेरा. 
 



 दसुऱ्मा गालाच्मा फाहेय असणाऱ्मा एका ळतेात खूऩ गदी जभा झारी होती. ती 
फघामरा भरुगा ततथं गेरा. त ेरोक ततथं काम कयत आहेत? तो ततथं ऩोहचरा, 
आणण तवे्हा त्माने “ओह, आह असा आलाज ऐकरे. ततथंरे रोक खूऩ घाफयरेरे 
होत.े. तो एका भाणसाजलऱ गेरा आणण त्मान ंवलचायर,ं “तमु्ही असे आलाज का 
काढत आहेत? आणण एलढे का घाफयरे आहात?”  

"फाऩ ये फाऩ!” तो भाणूस म्हणारा. “मा बागात एक बमकंय जानलय आहे, आणण 
आम्ही त्माराच घाफयत आहोत, कायण त ेआभच्मालयची हल्रा करू ळकत.ं”  



“बमानक, खतयनाक 

जानलय  कुठे आहे?"  
भुरानं वलचायरं. भग 
त्माने चायीफाजुरा 
फतघतरं. “ओह! सालध 
!रोकांनी त्मारा थांफलरं. 
ऩण चतुय भुरानं ऩयत 
वलचायरं, “ते बमानक, 
खतयनाक जानलय कुठे 
आहे? भग रोकांनी 
भैदानाकड ेइळाया केरा.  

 आणण जेव्हा 
भुराने त्माकड े
फतघतरं तय 
ततथ ंएक भोठं 
पऱ ददसरं .... 



टयफुज! 



“त े एक बमानक, खतयनाक 

जानलय  नाही!"  भुराने 
हसत म्हटरं. “नाही,त ेआहे 
. त ेखूऩ खतयनाक आहे. 
रोक ओयडरे. “ तू 
त्माऩासून रांफ हो! तो  
तुरा चालेर.”  आता 
भुरारा कऱरे की त ेरोक 
खयंच भूखव होत,े म्हणून 
त्माने त्मांना सांगगतरे,  

“भी तुम्हांरा लाचलण्मासाठी 
त्मा खतयनाक जानलयारा 
भारूनच जाईन.” “नाही 
नाही!” रोक बीतीने 
ओयडरे.” त ेएक खूऩ 
बमंकय जानलय आहे!खूऩच 
बमानक! त ेतुरा चालू 
ळकत.ं! ओह! ओह! ऩण 
भुरगा आयाभात 
टयफुजाऩमतं गेरा आणण 
त्माने आऩल्मा णखळातून 
चाकू काढरा आणण 
टयफुजाचा एक तुकडा  

काऩून काढरा.  

 



 भुराच ंळौमव फघून रोक चककत झारे. “ककती ळूय भुरगा 
आहे!” ते म्हणारे. “त्माने त्मा बमानक, खतयनाक 
जानलयारा भायरं!” रोकांच्मा गप्ऩा ऐकत भुराने 
टयफुजाच एक तुकडा आऩल्मा तोंडात टाकरा. ते खऩू 
चवलष्ट होते.  



“फघा!"  रोक त्मारा फघनू ओयडरे. “आता तो त्मा 
बमानक,खतयनाक जानलयारा खात सदु्धा आहे. तो खयंच एक 
बमानक,खतयनाक भरुगा असेर.”  जेव्हा भरुगा भदैानालय आऩरा 
चाकू कपयलत आणण टयफजू खात ऩढेु गेरा, तवे्हा त्मारा फघनू 
आणण त्माच्मा भागे धालत जात रोक म्हणारे, “आभच्मालय हल्रा 
करू नको, त ूतय खूऩ बमानक, खतयनाक भरुगा आहे.त ू
आभच्माऩासनू दयूच यहा.” 



 हे ऐकून भुरगा ऩयत हसू रागरा, तो हसरा 
आणण खऩू लेऱ हसतच यादहरा. रोकांना 
आवचमव लाटरे म्हणनू ते ऩयत आरे, “तू का 
हसतो आहे?” रोकांनी घाफरून वलचायरं. “तुम्ही 
रोक खऩू भूखव आहात.”भुरगा म्हणारा.  

“तुम्हांरा हे भादहत नाही का, की ज्मारा तुम्ही 
घाफयत होता, ते टयफुज होतं.”  



“टयफजु खऩू चवलष्ट रागतं. आम्ही आभच्मा गालात खऩू 
टयफुज खातो आणण टयफुज सगळमांना खऩू आलडतं.  



 भग त्मांच्मातल्मा एका भाणसाने 
टयफुजात रुची दाखलरी आणण 
त्माने वलचायरं, “ठीक आहे,ऩण 
टयफुज कसं मभऱलू ळकतो? 
 “तुम्ही एका टयफुजातून फी काढा 
आणण ते जमभनीत नेहभीप्रभाणे 
ऩेया.” भुरगा म्हणारा. “भग तुम्ही 
त्मारा ऩाणी द्मा आणण त्माची 
देखबार कया.” भग काही 
ददलसांनी एका फी ऩासून खऩू 
टयफुजं मेतीर.” 



त्मानंतय 
रोकांनी तसंच 
केरं जसं 
भुराने 
सांगगतरं होतं. 



आणण आता त्मा गालात आणण त्माच्मा 
आसऩासच्मा बागात खऩू साये टयफुजं उगलरी.  



 ते रोक टयफुजं वलकत, काही खात  
आणण काही दसुऱ्माना खामरा देत.  



टयफुजाचे गाल  

म्हणून आता त्मांच ेगाल 
“टयफुजाच ेगाल” म्हणून 

ओऱखरे जाते.  



जया वलचाय कया, हे का घडरे तय तो एक चतुय भुरगा 
घाफयरा नाही. खऩू साऱ्मा भूखव रोकांना ती गोष्ट त्मांनी 
कधी ऩादहरी नव्हती म्हणून बमंकय लाटत होती.  

सभाप्त 


